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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  onsdag den 22 augusti 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Flottiljvägen 24  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Anders Thorén 
Elisabet Thorén  
Sandy Lind (del av tiden) 
Carl Widercrantz, POLSEK  
Jens Jenslin  
Bertil Rolf (del av tiden) 

	   	  	   	  
Frånvarande:	  	   Klas Bovin	  	  
	   	   Karin Nakamura-Lindholm 
  Carl-Erik Spelmans  
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll från 3 juli 2012 
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet från 
 3 juli 2012 godkändes sedan. 
  
§3 Namninsamlingen 
 Redogjordes för de positiva reaktioner som TuP fått i samband med 
 överlämnandet av namnen.  
 
 TuPs plats i valnämnden är för närvarande vakant eftersom Anna-Maria Sarlis 
 har avsagt sig alla sina förtroendeuppdrag. Vår representant i valnämnden 
 kommer dock att spela en nyckelroll eftersom valnämnden utser röstmottagare 
 och ser till att det finns vallokaler i kommunen mm. Valnämnden svarar också 
 för den preliminära räkningen av rösterna och för genomförandet av 
 omröstningen. Beslutades att Bertil utses till ny ledamot.  
 
 Middag för de mest aktiva namninsamlarna planerades preliminärt till 29 
 september. Vi ska dock invänta beslut om folkomröstning.  
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 Bertil har börjat analysera namninsamlingen. Carl presenterade en åldersanalys. 
 En snabbanalys av namninsamlingens fördelning på åldersgrupper visar att det 
 är en mycket jämn spridning. Vi har ett likvärdigt stöd från alla åldersgrupper 
 förutom gruppen upp till 24 år! Att den gruppen har lägre procentandel är föra 
 förvånande eftersom många är mantalsskrivna i Tullinge men befinner sig på 
 annan ort, studier resor etc. Procentsiffrorna är dock genomgående c:a 1,5 %-
 enhet för låga eftersom vi  saknar födelsenummer på ca 200 personer som 
 skrivit på. Nästa steg är att göra en fördelning män/kvinnor. 
 
§4 Information – rapporter från grupperna.   

a) Hemsidan  
Tidigare har en fiktiv sida för Tullinge kommun diskuteras i positiv anda. 
Beslutades att projektet ska genomföras.  
 
Med anledning av insändare i senaste Mitt i diskuterades formuleringar och 
uttryck på hemsidan.  Carl kommer att gå igenom hemsidan och justera (ge 
förslag) det som behövs och få allt "up-to-date". 
 
Beslutades att vi ska göra nya och mer dynamiska presentationer av Camilla, 
Anders och Carl på hemsidan. 
 
b) Kommunikation – Media   
Elisabet redogjorde för den uppmärksamhet som TuP fick i samband med 
överlämnandet av namninsamlingen.  
 
Carl och Elisabet formulerar en replik till insändarna i senaste Mitt i som 
handlade om TuP. Skribetens bild av Tullinge som en ort för enbart välbeställda 
personer stämmer inte med verkligheten. Detta måste bemötas med statistik om 
befolkning och bebyggelse.  
 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

 Carl delade ut papper (från Klas) angående det ekonomiska läget. Kassan idag är 
 136 917 kr. Håbe ljusreklam har inte fakturerat ännu (ca 10.000). Fram till valet 
 har vi ca en miljon kronor att röra oss med. Vi har ca 356 medlemmar. 
 
 Idag är det 212 fakturerade medlemsavgifter mot 224 förra gången. Det beror på 
 att några har hört av sig och meddelat att de flyttat från Tullinge, samt dessutom 
 några som har blivit dubbelfakturerade 
 
 d) Den andra vägen 
 Beslutades att den andra vägen gruppen preliminärt ska sammanträda den 29 
 augusti.  
  
 e) Tullinge kommun gruppen 
 Beslutades att gruppen ska sammanträda måndag den 10 september.  
 
§5 Information från POLSEK 
 Höstmarknaden är tyvärr inställd. Hela människan har en dialog med Tullinge 
 företagarförening och fastighetsägaren OXO Förvaltning om fortsättningen av 
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 marknaderna. De har lovat att återkomma till oss så snart de vet något nytt. 
 
 Carl redogjorde för Tullinges verksamhet vad gäller grannsamverkan. Tullinge 
 har länge varit med i Grannsamverkan. Antalet hushåll i Tullinge som ingår i 
 Grannsamverkan är totalt 3 437 hushåll. Man har delat in Tullinge i Tullinge 
 Norra och Tullinge Södra för att kunna vara mera systematiska i arbetet. 
 Gränsen är förstås järnvägen. Grannsamverkansområden i Tullinge Norra är 
 med ca 35 st grannsamverkansområden med 2 471 hushåll och i Tullinge 
 Södra finns det 13 st med 966 hushåll. 
 
 Carl har blivit kontaktad av en medlem, Anna Blankenburg, angående Botkyrka 
 tolkförmedling. Problematiken har Carl redogjort för vid tidigare styrelsemöte 
 men enligt Anna så bör detta redan ingå i planen för att påvisa majoritetens 
 dåliga sätt att styra kommunen. Vi har ju flera exempel under denna 
 mandatperiod som vi kan proklamera hur Katarina med flera politiker 
 styr. Anna tycker att det borde tas upp och läggas in i planen för hur TuP ska 
 vinna folkomröstningen. Beslutades att TuP inte ska driva denna fråga eftersom 
 det kan misstolkas. Det är bättre att en privatperson lyfter problematiken. 
 
 Carl redogjorde för de vakanta platser som vi har i kommunens 
 nämndorganisation (t ex Dialogforum och ersättare i utbildningsnämnden). Carl 
 ordnar med nya ledamöter etc.  
  
 Patientråd vid Tulline vårdcentral kommer att starta den 4 september. Beslutades 
 att vi ska skicka ut meddelande till våra medlemmar, men samtidigt med en 
 kommentar att TuP inte är aktivt i det här arrangemanget, men att vi har en 
 medlem som är initiativtagare.   
 
 Carl tog upp tiden angående att skriva styrelseprotokoll. Dessa protokoll bör 
 vara klara och skickas så fort som möjligt, helst samma vecka som 
 styrelsemötet.  
 
§6 Ja-kampanj  
 Diskuterades översiktligt angående den fortsatta processen.  
 Carl berättade lite kort om Klas funderingar på framtiden och vår strategi. Det 
 handlar om att försöka ta reda på alla olika utvägar till framgång, för det är klart 
 att även med ett bra folkomröstningsresultat 2014, så kommer inte en regering 
 att "automatiskt" låta oss bli egen kommun.  
 
 Beslutades att en grupp bestående av Anders, Elisabet, Camilla, Carl, Bertil, 
 Klas och Sandy ska sammanträda för ett första möte. Alla ska skicka förslag på 
 mötestider till Carl som sedan kallar till ett första möte. 
 
§7 Planering av debattartiklar 
 Bertil och Carl förbereder en debattartikel om folkinitiativ som ska  presenteras 
 för styrelsen.   
 
§8 Vad händer nu?  
 Möte för förtroendevalda (erfarenhetsutbyte) planerades till den 14 oktober.  
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 Medlemsmöte angående den fortsatta processen mm planerades till 8 
 november. Möte för Tullingebor diskuterades men inget datum bestämdes.  
 
§9 Medlemsrekrytering  
 Diskuterades angående hur vi ska kunna rekrytera nya medlemmar och hitta 
 någon som har arbetat med medlemsrekrytering. Anders menar att vi behöver 
 rekrytera yngre personer.  
 
 Carl ska formulera tankar om en rekryteringskampanj. Det är viktigt att vi 
 kommer fram till hur vi kan skapa ett mervärde för medlemmarna. 
  
 Beslutades att ett formulär för medlemsinventering ska upprättas.  
 
§10 Bemanning i KF 
 Camilla har försökt att kontakta Carl-Erik men ännu inte fått något besked 
 om hans time-out.  
 
§11 Tom Thorell 
 Camilla delade ut ett antal exemplar av det material som Tom har arbetat fram. 
 Dokumentet skall ligga till grund för uppstartning av denna nya kommun. 
 Tanken är att förutsättningarna granskas så att alla de komponenter som 
 erfordras för att bilda en ny kommun belyses. Dokument skall beskriva 
 den service och drift samt investeringar som är tänkt att gälla för att 
 starta upp den upp den nya kommunen. Dokumentet är levande under 
 utredningsskedet. 
 
 Beslutade att Tom ska bli medlem i TuP. Tom ska ingå i Tullinge kommun 
 gruppen.  
 
§12 Slut på time-out i Dialogforum 
 Anders är kallad till internt möte för Tullinge dialogforum, den 23 augusti. 
 Helena kommer inte vara kvar som ledamot. Carl försöker hitta en efterträdare. 
  
 Presentation av ”comeback” och pressmeddelande diskuterades.  
  
§13 Övriga ärenden  
 Carl berättade om en Tullingebo som kontaktat honom angående 
 parkeringsregler i Tullinge. Om en person parkerar med två däck utanför vägen 
 (två däck i terrängen) så är det förbjuden parkering. Många Tullingebor skulle 
 enligt den här tillämpningen kunna bli bötfällda (även om reglerna inte tillämpas 
 fullt ut). Carl återkommer med mer material och förslag på hur vi kan agera. 
 
§14 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till torsdagen den 12 september 2012 klockan 18.30.  
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
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 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


